
LECA
Należymy do Grupy 
Saint-Gobain. Leca® 
w Polsce działa w ramach 
międzynarodowej 
organizacji skupiającej 
producentów keramzytu 
oraz licznych wyrobów 
powstających na bazie 
tego kruszywa, takich jak 
systemy budowania, 
bloczki, pustaki, kształtki, 
mieszanki. Bogatej 
ofercie produktów 
towarzyszą unikalne 
rozwiązania, sprawdzone 
na wielu kontynentach, 
w wielu krajach, 
w różnych warunkach.

Dołącz do naszego 
zespołu!

Co oferujemy?
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Szkolenia wspierające Twój rozwój zawodowy.
• Grupowe ubezpieczenie na życie.
• Prywatną opiekę medyczną.
• Zniżki pracownicze i dofinansowania

Co będzie należało do Twoich zadań?
• Zapewnienie prawidłowego załadunku kruszywa zgodnego z jakością i 

zamówioną ilością
• Magazynowanie kruszywa na odpowiednich placach składowych
• Dbanie o towar pod kątem jakościowym
• Utrzymywanie urządzeń i maszyn w odpowiednim stanie technicznym i 

czystości.

Jakich kandydatów szukamy?
• Posiadających wykształcenie minimum zawodowe o profilu 

technicznym.
• Z podstawową wiedzą techniczną potrzebną do obsługi maszyn.
• Mających podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.
• Sumiennych, skrupulatnych i potrafiących pracować w zespole.
• Gotowych do pracy w systemie dwuzmianowym .
• Posiadających uprawnienia na ładowarki kat. II.

Operator maszyn drogowych
Saint-Gobain Leca
Gniew

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
Katarzyna.Kruk@saint-gobain.com 

Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały i rozwiązania znajdujące 
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. materiały budowlane oraz szyby do samochodów 
i pojazdów transportowych. Możemy śmiało powiedzieć, że nasze produkty i rozwiązania poprawiają jakość 
życia ludzi na całym  świecie. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy ponad 170 000 osób. W Polsce 
posiadamy 25 zakładów i blisko 80 punktów dystrybucyjnych. Posiadamy 20 różnych marek i zatrudniamy 
ponad 7 000 osób.

Po wysłaniu CV Administratorem Państwa danych osobowych będzie Leca Polska Spółka z o.o. z 
siedzibą w Gniewie (83- 140) przy ul. Krasickiego 9, KRS: 0000668601, NIP: 5932606867, 
REGON: 366794373.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
 www.saint-gobain.pl/kariera/leca-obowiazek-informacyjny 
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